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Felfttáe tierktestő': 

DINKGREVE NÁNDOR 

Szerkesztéséi és kiadóhivatal 
Dinkgreve Nándor könyvnyomdája CzelldOmOlkOo. 
Ide intézendök a szellemi részt illető közlemények 

hirdetések és mindennemű pénrilletékek. 

Karácsony. 

A keresztény családok legkedve
sebb ünnepén azzal az örökszép ének
kel köszöntünk be kedves olvasókö
zönségünkhöz: 

Dicsőség a magasságban Istennek 
és békesség a földön a jóakaratú em
bereknek! 

Egykor az ég éneke volt ez, — 
angyalok zengték, pásztorok hallgatták 
ott a hetlehemi mezőn, a szent éjsza
kán, mikor az Üdvözítő szíiletett. 

Most a föld éneke. Az angyalok
tól megtanulták a pásztorok, — együgyű, 
jó pásztoroktól a világ s azóta vala
hányszor csak a várva:várt karácsony 
megjő. hatalmasok és gyöngék, gazdagok 
és szegények, öregek és ifjak, az egész 
gyermeksereg együtt éneklik. S mintha 
évről-évre bajosabb is volna, még job
ban értenők és éreznők is . . . 

Ma újra zeng. Oh, zengjen is min
den ajkon és minden otthonban! Es 

az emberi szív ' újuljon meg és if|odjék 
meg tőle! 

Zengjen: akit egyedül' illet, — 
dicsőség a magasságban Istennek! 

Zengjen : melyről oly gyakran el
tűnik, — békesség a földön! 

Zengjen;, akikben' igen megfogyat
kozott már, — az emberekben jóakarat.' 

Ugyanakkor a föld énekére újra 
megnyílik fönn az ég, — a meunyei 
angyalok is újra megjelennek köztünk 
és hirdetni fogják nekünk is azt a nagy 
örömej, mely az egész nép örömévé 
'lesz. Ugyanakkor még a szent estén 
nekünk is születik Üdvözítő és mi — 
követve bitünk ^vezérlő csillagát — 
megtaláljuk az isteni gyermeket bepó-„ 
lyázva nem jászolba, hanem a szivünkbe. 

Ugy mint hajdac, csak az ég és 
annak angyalai zengték, éggel és an
gyalokkal együtt zengi ez a fold is : 

Dicsőség a magasságban Istennek! 
A földön békesség és az embereknek 
jóakarat! 

Karácsonyi leVél. 

Regi, régi várban virrasztok árván, 
s zord zimankós éjben 
kflrOI-körd! járok az omló bástyán. 

Sutit a hideg szél, hordja a havat; 
boldog ki pihenhet .... ... 
jól futott szobában, ép tetfl alatt 

ítélet idfi ez, ki is járna i t t 
tárol élőlénytől, 
mászva a havasok csúszós csúcsait. 

Sincs hát mért Art állnom künn a 
itt hideg berzenget, 
benő langyos meleggel vár ódoo szobám. 

Ósdi benne minden, lombtárba való, 
nekem mégis kedves; 
rúzsalényt hint rájuk a vén kandalló. 

Végig nyújtózom a kopott pamlagon, 
s reszketeg homályban' 
mélázva merengek bos hallgatagon. 

S ugy érzem: merőben fájás az éltünk, 
S jobb halni mint élni, 
a halihót mégis ugy-e de félünk ?! 

Tél és a Szegénység. 
Irta: Molnár Jaké dr., kir. rvsséU biró. 

léi: Miért oly eltorzult az arcod ? — 
Miért e fagyos halaványságod ? — miért va
cognak fogaid? — miért nem lüktet vér az 
eredben ? — Hol van az egyenes magatartás, 
büszke lépésed, férfias lellépésed ? — Miért 
görnyedt a hátad, hajtott a tested, nedves a 
szemed, fázós a tekinteted, jenes az arcod ? 
— Miért vetsz mérges pillantásokat énreám, 
tán csak nem akarsz bajaidért engem megát
kozni ? ! . . . 

Szegénység. A bűnös, kiben a lelkisme-
ret egy elhamvaió szikraja él, furdalast érezve 
odább áll áldozatától, csak az elvetemedett 
bűnös játszik ugy a kiszemelt áldozatával, 
mint a macska körmei között agyonkinzott 
egerral. Kérdésed cinikus. Igaz. hogy a legtöbb 
ember nem ismeri önnönmagál, de" te, Tél, 
nem vagy vak, hogy nem láthatnád azt a 

nyomort, mit fagyos ridegségeddel okozol; I 
nem vagy siket, hogy ne hallhasd azon ezrek 
jnjjatt, kik téged elátkoznak. 

Az élet keserű gyökere én vagyok : a 
Szegénység ; lerontója a békés családi tűz
helynek, pusztitója a fizikumnak ; gondjaim- | 
mai neki rontok az agynak, az elmének; I 
eltorzitom az arcot; a fiatalokból véneket | 
csinálok ; meggátolom a vér egészséges kenu- { 
gését; gyárává, földönfutóvá teszem az embert; 
szóvaí: akaratlanul kivetkőztetem az embert 
formájából és ekkor jössz te, Tél, jéghideg 
kezeddel átölelsz, de ez az ölelés nem a 
szeretet jele, hanem maga a fojtó halál.,És 
ezt tudva, elég szemérmetlenSI ily gunyVis 
kérdésekkel fordulsz íelém.Régtrtl fogva tudom, 
hogy zsarnokom és halálos ellenségem vagy. 

léi (félig dokoltáltan): Nagyon távol | 
maradsz .az igazságtól^ Szegénység ! Szemre- I 
hányásod .és mély keserved sem az igazság
nak, sem a valóságnak meg nem felelnek. 

" ' Van az étetnek- egy etritazhatattaB-
inondása : ..Mindenki saját sorsának kovácsa.; 
és ha hozzátesszük a bölcsek jeligéjét, hegy 
a mértékletesség az élet legbiztosabb vezér
fonala, ugy, Szegénység ! magad fogod belátni, 
hogy nem én vagyok a kínzód, mert 'helyze
tedet minden hozzájárulásom nélkül megadnak 
teremtetted. 

Az emberben magában van egy romboló 
Vezúv, melynek, ha kráterja megnyílik, hamuvá 
égeti léteiekei és ez az emberi szenvedély, 
mely, mint a vihar a hajót a szikláhos, ugy 
sz életet az örvény felé sodorja. 

Halljad csak'! Az a szegény napszámos, 
ki egy kis komolysággal, nem túlfeszített 
szorgalommal megkereshetné a mindennapi 
és az én uralmam alatti időre kenyerét, betér 
az alkohol csarnokába, ott te ur vagy, ott a 
Szegénység parancsol a „.gyomrának és a 
korcsmárosnak. De miért ném mulathatna áz 
Isten-adta? T - és mig ott elméje: elmérgesiti, 

íiman 
A legjobb és a legtartósabb 

drótezállal 75°/r áramrneolakaritás. 
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De mi éz ? csitt ! csendben ' Itt valaki jár 
a mire feltekintek 
fénylő kastélj lett a régi, régi vár. 

Hablányok, tündérek, dalos koboldok 
töltik meg a szobámat, 
intenek s én ismel víg vagyok s boldog. 

Puszta jégmezőkön, sírások hegyén, 
abraud romok közt a 
karácsonyi álom ujra az enyém. 

Ldeanlg Marcii. 

A szőlő trágyázása. 
A magyarországi szőlők termőké

pessége messze mögötte marad a nyu
gati államok szőleinek termőképességé
től. Mig a Rajna vidékén kai. holdan
ként 30 Hl. bortermés közepesnek 
tekintetik, addig nálunk ez a 30 Hl-es 
termés olyan nagy, amelyet nálunk csak 
egyes kivételesen jól gondozott és trá
gyázott szőlőben érnek el. Különben 
pedig a mi must termésátlagaink rend
szerint 10 hektoliteren alól ingadozik 
és csak kivételes jó években emelkedik 
10 hektoliteren valamivel fölül. Kétség
telen tehát, hogy szőlőink csak negyed 
olyan nagy termést adnak, mint ami
nőket adhatnának, aminek oka nem a 
talajviszonyokban, nem is a szőlő mü
velése és metszésében keresendő, hanem 
jóformán kizárólag abban, hogy szőlő
ink éheznek", á talajban nincs elegendő 
tápláló anyag, mert nem trágyázzuk 
azokat, rosszul trágyázott földekben 

pedig éhezik a szőlő, nsgy termést 
egyáltalán nem ad. . 

Ennek a körülménynek oka egy
részt abban keresendő és található fel, 
hogy mi magyar gazdák még mindig 
üém vágyunk azzal tisztában, hogy 
növényeink dus termést csak akkor 
adhatnak, ha van miből jól táplálkoz
niuk, ha a talaj nagyon jó trágyaerőben 
van, másrészt abban, hogy nincs ele
gendő istálló trágyánk, hogy annak a 
kevésnek is a magasban fekvő hegyekre 
való felhordása rendkívül költséges. Ma 
már ezeken a bajokon könnyedén lehet 
segíteni a műtrágyák segélyével, ame
lyek tetszés szerinti mennyiségben álla
nak rendelkezésre és a legmagasabb 
hegyekre is könnyen felhordhatok. 

Tudományos kísérletekkel lett meg
állapítva, hogy műtrágyák segélyével a 
szőlők termőképessége nemcsak fentart-
ható, hanem a legmagasabb fokra emel
hető, amit immár a gyakorlat is min
denütt bizonyít, mert igazán nagy ter
méseket a külföldön épen ugy mint 
hazánkban is, csak ott érnek «1 a sző
lőbirtokosok, ahol műtrágyákat is al
kalmaznak. 

A műtrágyák használata a sző
lőkben rendkívül egyszerű, minden 
különösebb fáradság nélkül keresztül 
vihető. Most ősszel fedés előtt ki kell 
szórni a kötött talajú hegyi szőlőkben 
3 q szuperfoszfátot kat. holdanként, a 
homoki szőlőkben pedig ugyanannyi 

káliszuperfoszfátot. Á kiszórás épen 
ugy történik, mint a szórva vetés. 

Tavasszal azután egy másik mű
trágyát is kell adni a szőlőnek, az u. 
n. chilisalétromból egy q-át kat. hol
danként, amelyet két részletben kell 
kiszórni; 50 kg.-ot nyitás előtt, 50 kg.-ot 
pedig az első kapálás előtt s mig ez 
utóbbit minden tavasszal kell adnunk, 
addig az előbbit csak minden második 
ősszel. Aki ilyen módon trágyázza szőlő
jét, az megtett mindent, hogy annak 
termőképessége emelkedjen, ami kétség
telenül meg is fog történni s szőlőjé
nek termőképessége annál nagyobb less, 
mennél többször trágyázta azt át ilyen 
módon. 

Vallomás. 

Merengje bolygók össze-v>issa. 
Ábrándjaimnak élek én csupán, — 
Oly édes rólad álmodozni. 
Vágyódni egyre látásod után. 

Qyönyör, ha látlak, nézlek egyre, 
Elembe hoz, lefest a képzelet, — 
El nem moshatja Vihar Vagy Vész 
Szivembe foglalt drága képedet 

Szeretlek olthatatlan lánggal. 
Pedig nekem szeretnem nem szabad, 
Ki kell tépnem a reményt szivemből 
És ki kell ölnöm az ábrándokat. 

Mégis szeretlekI . , . 
Szivemnek minden cseppje 
Csak te érted lázong, ég, eped, 
Szeretni foglak örökké ! , 
Dz nem ! . . . Nem 1 . . . 
Csak addig, mig szivem megreped. (?) 

családja otthon kesereg. Tehetek-e arról, hogy 
az ily önokozta szegénységen nem könyörülök 
meg? 

Ott msgy egy hatalmas testű ember. 
Kezei épek, erősek, de ujjai nem a dologra, 
hanem a kártyára mozognak : tehetek-é róla, 
hegy a szerencse elfordult tőle és mellettem 
didereg az 0 családja? — ' 

Nézzed csak ! Ott vonul föl a sztrájkoló 
munkások tömege. Tán én vagyok az oka 
annak, hogy ezer és ezer munkás családjával 
néhány lelketlen izgató lazítása folytán fázik, 
éhezik ? — 

Avagy pillants be ezekbe a kávéhá
zakba ! Tán itt is átkoznak, mert otthon 
nincs fájuk, nincs tüzelőanyaguk, nincs ren
des életmód, a családi élet laza, hideg.? ! — 
Távolról sem érzem magamat bűnösnek, hisz 
a fényűzés és nagyzás a dermesztő hideg éa 
nem tőlem, hanem a munkától fáznak. Az éo 
leheletem istenadta természet szerint hideg, 

nedves, hogy a természetnek és élő lényeknek 
adjam azt a friss lehelelet, melyet a kikelet 
kilehel és uj életre ébreszt Szegénység I nézz 
csak az üvegtáblára! Mily rózsás az ajkad, 
pirosak orcáid, mert tüdőd szívja be egész
séges, friss leheletemet; rajtad áll, hogy engem 
becsülni, tisztelni és szeretni tanulj ! 

Szegénység (szomorúan): Jégfagyos sza
vaid kOuyörtelenek Azt a vádat, amit te a.-, 
önokozta szegénység ellan felhoztál, vissza 
kell utasítanom. Miként a nap tetőled, ugy 
térsz ki te, Tél, az én panaszaim elől. Te az 
emberiség ama részével erve sz, kik az er
kölcsi nivón alul állva, önmagukat hajtják a 
nyomorba, mit te elég kegyetlenül Ínségre 
változtatsz. Hisz ezeket én, Szegénység, ma
gam sem sajnálom ; az én szegénységem a 
nyomorult szegénység, mely nem bir szenve
déllyel, nem lép ki az élet rendes szerény 
medréből; de jön egy ár, egy lati-, '-'tan, 
nem sejthető baleset mely az ember megél

hetését teszi tönkre; egy betegség, mely 
nyomba, Ínségbe kerget, és ekkor jősz te Tél 
s gúnyosan szememre veted, hogy minden, 
ami bennem és rajtam van, neked nem 
tetszik. 

Azt mondod, hogy friss leheléted élteti 
az embert pirosra festi ajkunkat, arcunkat 
A rózsa akkor áll legmagasabb díszben, akkor 
piroslik legszebben, mikor az elvirágzás felé 
hajlik. A lámpa lángjának pislogásában még 
egyszer vet egy fénysugárt és azután alszik el. 

léi (kissé kemény hangon); Te, Szegény
ség, elfogult vagy, nem keresed léted okát ott, 
ahol megszületik. 

Magad mondod, hogy sokan maguk 
teremtenek téged, de sok esetben téged a 
balsors szül. Tehetek-e arról, hogy a terme
szét téged, mint született gyermeket, mezte
lenül viszen elembe ? — Tudd meg, hogy 
a legnagyobb ellenségem a Nap, nézd csak, 
hogy fordul el tőlem, lám ezt nem okozod 
nyomorod forrásának ? ! 

Kiadó A Kossuth Lajos-utca újon
nan épült emeletes házában 
(Dinkgreve-f éle ház) egy szép, 

TÁGAS OZLET MELLÉKHELYISÉGGEL KIADÓ. 
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H Í R E K . 

A király álma. 
Karácsonyi legenda. 

Álmodolt a király. És alma oly szép 
folt. Hóval boritott tájakról kis gyermekek 
csoportosan közeledtek feléje. Karácsony este 
volt. És megzörgették ablakát. 

— Meghallgatják é az angyali vigasz-
ságot? szóltak be a király ablakán. 

A király igent intett, amire az apró 
gyermekek kórusban mirtlia csak angyalok 
lettek volna, elkezdték énekelni: 

.Csorda pásztorok, midón Betlehembe 
Csordát őriznek éjjel a mezflbe 
Isten angyali jönnének hozzájok !< 

A király sok gyönyörűséget hall ; de 
ilyet meg suba.' Kitekintett ablakán a bóme-
zőre, a birkabekecsben éneklő gyerekseregre 
és álmélkodva kiáltott föl : 

— Honuan-e filomélai hangok ? 
Kinyitotta az ablakát és mintha madár 

lett volna (hiszen a mesében minden lehet
séges, egyik gyermek 'felugrott a királyi kas
tély ablakára, és megszólalt : 

— Köszöntöm a magyarok fölséges ki
rályát az "Úristen még sok-sok karácsonyig 
éltesse. Bort, búzát, békességei ! 

A királynak annyira teúzetl a kis pufók 
magyar gyerek, hogy ölbe emelta, és homloka 
közepén megcsókolta. 

De ekkor történt csak csodás dolog! A 
kis pufók magyar gyerek feje fölött szép 
fényes csillag ragyogott, Csodalatos tünemény, 
mely túlragyogta a királyi ragjogványokal és 
fénye elhalolt messze földre. (Azóta is vitat
koznak a tudósók, hogy micsoda meteor sza
ladt le akkor az égről ?) 

És azóta huszonhárom esztendő telt el, 
megrakodva búval és örömmel, — hogy a j 
király ezeket álmodta. Ez idő alatt a béke • 
fehér galambja, majd a háború fekete vihar-
madara szálldogált a Burg fölött- erős gon
dokat, álmatlan éjszakákat hozva a népet 
szerető királynak. 

Szegénység (izgatottan): Az olaj nem 
vegyül a vizzel. Hallgass csak el a nappal ! 
Mi vagy te a tavaszhoz, a nyárhoz képest?! 
A Nap tavaszával és nyarával vigasztalóm ; 
irt nyújt fagyos sebemre ; reményt ésuj életet 
ébreszt jobb sorsomra; bátorságot és bizal
mat lehel belém: fölegyenesedem ; életpir 
tölti el arcomat, mert a Nap, a természet 
súgja felém : védőszárnyam alatt nem férhet 
hozzád az a gyilkos, mely lesújtja az élet 
fájál : — a Tél. 

Gyűlöllek, és hogy ezt megmondhassam, 
azért alítani veled szóba, de ezt is báno.n . . 
Brrr . . . de fázom ; érzem, hogy inllutnzával 
fenyegetsz . . . Sietek egy emberbaráti inté
zetbe, tan beeresztenek, mert családom érde
kében élnem kell, ha mindjárt — nyomorul-
tan. Te pedig menj a jégpályára, ahol sok 
ingyenélő sikkasztó és kalandor — melegen 
üdvözöl! 

De most Karácsony előtt újra szép álma 
volt a királynak, folytatása a soha el nem 
I • edett 23 év előtti édes karácsonyi álomnak. 

Azt álmodta a király, hogy a Magyar 
Alföld rónáin gyönyörű sorokban megindullak 
a magyar bakin leiéjé. És aki ölel vezette, 
annál, a feje föiiit ujralátszutt ,z a ragyogó 
csillag, mely ámulatba ejtette 23 év előtt. 
Mintha mégnövekedve, ugyan, az a szőke 
pufók magyar gyerek tartaná a Manlíchert, 
aki ezelőtt 23 évvel a bethleheini pásztori 
énekkel lepte meg. 

Egyre nőit a királyi palota nagy térsé
gén a tömeg. Éa egyre fényesebben ragyogott 
a karácsonyi csillag. Százezrek ajakáról 
zendült feléje. 

— Boldog Karácsonyt a békeszerző 
királynak I 

Majd megváltozott a kep, kitárult előtte, 
de az álom uagy arányaival Magyarország 
térképe. Az álom tündérei hoztak elébe a 
Dévénynél befúló Dunát, a Vág dicsőséghirdető 
magyar várromjait, az aranykalásszal ékes 
alföldi rónát, majd tul a Királyhágón a Re-
tyezat fönséges ormát, s odafönt a király 
hegyekel s odalent a szőlőgerezdekkel ékes 
deli lejtőket. 

És ahova a király nézett, nem látott 
mást, mint ünneplóba Öltözött magyar anyákat, 
akik a rózsakoszoruval kezükben közeledlek 
feléje, s szemükben a hála és megindulás, 
ajkukon pedig megnem szüaő módon ez az 
ismaszerü kiáltás : 

— Ringasd álomtündére boldog álomba 
ami dicső királyunkat, aki bölcs nyugalmával, 
békeszereletére! lehetővé tette, hogy neküuk 
boldog Karácsonyunk legyen. Hogy nem kell 
aggódnunk háborúba szólított magzatunkért 
és nem kell gyászolni a csatasikon e,esett 
vérünket. Oh! áldott legyeu a békeszerző 
király. 

. . . Vájjon igy álmodta ezt meg a 
király ? . . . 

Karácsonykor. 

Ajtó ma na legyen bezárva, 
Se kunyhókba, se palotákba. 
Hányjatok nyitva a házatokat ma 
Es a sziveteket . '. . 
A Magváltó ma született! 

Az elhagyottak és szegények 
Hadd leljenek ma menedéket, 
Meleg vacsorát, puha, lágy kalácsot, 
Édes szereletet . . . 
A Megváltó ma született I 

Ma az ütésre emelt kéznek 
TU/ére hulljon halk igézeL 
S változtasson belőle gyöngén, lágyan 
Simogató kezel . . . 
A Megváltó ma születelt! 

Gyűlölség, irigység, kajánság 
Ve»zitso el ma királyságát, 
•Hamupipőke; Szaretet — te légy Dr 
Ma á világ felett . . . • 
A Megváltó ma született. 

.Szabolcska Mihály. 

Boldog karácsonyi ünnepeket 
kivan előfizetőinek, olvasóinak 
munkatársainál; a Szerkesztőség. . . 

L városhi ái 'Tegnap, lolyó uó 
20-án is ülése >oli t képviselőtestület
nek. A vi rosa lv ik „yér számban jelen
teit fijegi minek nyii^an nemcsak a 
korai idő, a reggeli 8 óra, hanem az 
is volt az oka, hogy a tárgysorozat 
közöli valami érdeklődésre számot tart
ha tó kérdés nem szerepelt. — A róm. 
kath. hitközség azt kér te a községtől, 
hogy a polgári iskola céljaira a főapát
ságtól vásárolt területből engedjen át 
hasonló á rban a hitközségnek ugyan
csak elemi iskola épités céljaira. A kép
viselőtestület arra való tekintettel, hogy 
a megvásárolt terület csakis a polgári 
iskola céljaira elégséges,, a kérelmet 
i f i n találta teljesíthetőnek. Ezzel kap
csolatban nem először merül t fel a gon
dolata annak az egyedül életrevaló 
eszmének , hogy a fneglevő elemi isko
lák helyett igen szükséges volna köz
ségi elemi iskola (elállítása. Nem ártana 
ha a város vezetősége ezzel a kérdéssel 
komolyan foglalkoznék. — Napirenden 

.szerepelt ezúttal is as artézi kut ügye. 
A közgyűlés végérvényesen megszava
zott 2600 korona költséget erre a célra, 
de kikötötte, hogy ennél többet koc
káztatni nem haj landó. A kat helyére 
nézve ettérőleg a korábbi megállapo-

i dústól, ugy határozot t , hogy az a Fél íz-
I park helyett, a város főterei közül akár 

a Hollósy., a k á r a Szentbáromság-téren, 
tehát nyiit é s könnyen hozzáférhető 
helyen állitlassék fel. — Loránth Gyula 
főjegyző részére a drágasági pótléknak 
megfelelő és ezt helyettesítő személyi 
pótlékot szavazott meg. — Kétrendbel i 
kérvény is szerepelt mozisainkat en
gedélyezése i ránt . A közgyűlés arra való 
tekintettel, h o g j j d é s z á r o s János részére 
hasonló engedély már kiadatott, "a~'k£" 
relmezőket annyival is inkább elntaai-
t andónak tartja, mivel a község áldo
zatot ezek céljából nem hozhat. 

Színészet. A mult héten már itt járt 
az előhírnöke, hogy a sümegi színtársulat 
néhány staggione előadásra átjön városunkba 
is. A társulat'-azonban időközben csődbejutott 
és feloszlott. Megjelent azonban az előző idé
nyekről oly kedvezően megismert Radó Béla 
színtársulatának bevonulásának a hire is. 
Radó ugyanis a főszolgabírói hivatalnál folyó 
december 20 tói kezdődő 4 heti időtartamra 
szinjátszási engedélyt kért és kapott Ámbár 
-Jii-n tegnap már elmúlt, a tártulat jövetelé
ről azonban .egyelőre más pozitív hírt nem 
hallottunk. Radó ugyanis Sárvárra is kért 
szinjátszási engedélyt és lehetséges, hogy 

-Lássak Sárvár után jön hozzánk. — A társulat 
személyzete, amint halljuk, néhány közked
veltségnek örvendett tagot, iniut Rózsahegyi 
Sári primadonna és Kaludi komikust nélkülözi 
ugyan, de azért oly jol van összeállítva, hogy 
az előző idények alatti itt szereplésük alkal
mával szerzett jó hírnevét, remélhetőleg most 
is meg fogja tartani: 
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Korhasi karácsonyfa-ünnepély. Az 
erenként! szokásos karácsonyfa-ünnepélyt a 
helybeli közkórházban lolfó hó 23-án kedden 
este 6 órakor tartják meg. A v karácsony fara 
összegyűlt 214 korona, mely Összeg ezenkívül 
meg meleg ruhákra és a betegek megvendé
gelésen; fi.rtli.tatik. „/. érdeklődőket ezúton 
is meghivja a bizottság és szívesen' látja I 
jelzett napon es időben. A. nemes és szép 
célú ünnepély rendezésének elén Ozv. Szflgyény-
liarich Ferencn* szál. Goro/ey Paula grófnő 
és Bán János plébános állanak. 

Halalotas. Hubert Sámuel kenienesma-
gasi földbiriokiis édesanyja í. hó I á é n hrisz-
tzas betegeskedés után 78. eves korában 
elhunyt. Temetése szerdán deiutan meut végbe, 
amelyen a nagy-.'.atnban megjelent gyászoló 
kOiőnség előtt Szabó István lelkész megható 
gyászbeszédet mondott. 

Szilvesrter-eitely A Vasutas-Szövetség 
december 31-én este 8 órakor a .Magyar 
Király< szállodában levő .Otthon* helyisége 
ban Szilveszter estélyt rendez, melyen a Szö
vetség tagjai és hozzátartozói vesznek részt. 
— A Szövetség évenkénti szokásos larsangi 
táncmulatságát a hivatalnoki karral együtte
sen február 1-én tartja a Griff szálloda ösz-
szes termeiben. 

A Vasúti Siövetseg karácsonyfa-ün
nepélye. A Vasutas-Szövetség karacsonyía-
Onnepélyét kedden délután 3 órakor tartja 
az >Útlhou< helyiségében. Ez alkalommal 
nagyobb családdal bíró szövetségi Uguk kap
nak pénzbeli és ruhabeli segélyt. 

KérhisbéL Folyó hó 19 énaKtsCzell-
Kemenesaljai kOzkorház bizottsága ülésezett. 
Az ülés tárgyát a betegélelmezés ki dasa 
képezte . A bizottság a s-.erződést Tratter 
Sándor sárvári lakossal, a sárvári bajor kit. 
uradalom g-zléglagyári könyvelőjével és ne
jével kOtOtte meg, akik az élelmezést 1914. 
január l-löl fogják ellátni. 

KöiiönetnyUvánitai. A VasuUs-SzO-
vetség a karácsonyi ünnepekre 10 koronái 
adományozott Boros cimbalmos özvegyének, 
melyért ezúton lejezi ki a szegény asszony 
hálás köszönetét 

Evangélikus nőegylet karácsonyi es-
télye. A czelldömölki evang. nőegylet ma 
délután 4 órakor vallásos estélyt tart a tem
plomban. Az estély sorrendjét mult számunk
ban már leközöltük. Az estély után a régi 
iskolateremben a nőegylet karácsonyi aján
dékokat és segélyeket oszt ki a szegénysorsu 
iskolásgyermekek, valamint az elhagyott sze
gény és munkaképtelen hívek között Az es
télyen az érdeklődőket szívesen latja a Nő
egylet. 

üjavi üdvözletek. Mindazokat, kik 
újévi szamunkban niévi üdvözletüket közöl
tetni óhajtják, kérjük, hogy ebbeli megrende
léseiket lehetőleg karácsony előtt adjak be. 
Közlési dij 2 korona. 

A kiadóhivatal. 
A mozdonyvezetők táncmulatsága. A 

negyedik finangt táBnroalatoág hírét jelezzük 
a mozdonyvezetők mulatságának hírével. A 
pontos nap még nincs megállapítva, azonban 
mint halljuk, a mozdonyvezetők az idén is a 
Vasutas-Szövetségtől különálló mulatságot 
rendeznek, amelyen a résztvevő közönséget 
va lami é r d e k e s újdonsággal akarják meglepni. 
Hogy m i lesz ez. azt egyelőre nem árulják 

el, majd esik a meghivókoo. — Tehát mu
lathatunk a télen eleget, csak legyen — pénz, 
mulatság le-z elég. 

Mozi. Mészáros János mozijának meg
nyitása a muít vasárnapon külOnbOzö aka
dályok miatt nem valósulhatott meg. Nagy 
és szép közönség jelent meg a hirdetett első 
előadáson es a tulajdonosnak fa: szivvel 
kellett tudomásukra aduink, hogy a megnyi
tást lőleg a világítási bunyonalroak miatt 
nem tarthatja meg. — A közben lefolyt egy 
hét alatt azonban minden akadályt megszün
tettek és a tegnap megtartóit főpróbán a 
képek várakozáson felül sikerültük. — Ma 
este végre megnyithatja Mészáros szép n 
berendezett m iziját a nagyközönség szamara 
is. Negy elitadást tart és pedig 4, 6, 8 és 10 
órákor. 

- Mind a négy előadáson elsőrangú sláger 
darabok kerülnék előadásra, többek között a 
• Poétikus hozomány* emiii négy felvonásos 
társadaimi dráma. Hetenk'éqt^háromszor és 
pedig csütörtökön, szombaton éa vasárnap 
fog előadásokat tartani, a héten azonban a 
karácsonyi ünnepekse való tekintettel csütör
tökön és pénteken is lesz előadat. Minden 
előadáson teljesen uj műsor kerül ylőadásra. 
Hisszük, hogy amily agilitással akarja Mészá
ros .a közönség igényeit kielégíteni, a közön
ség is ily mértékben fogja méltányolni igye
kezetét és viszonzásul megfelelő pártfogasban 
részesíteni. 

A „Vendéglőlök Lasja" Ihász György 
szerkesztésében immár 29-ik évfolyamát futja. 
Ez a nagy idfl^ erős' bizonysága annak, hogy 
ez a hazafias, igazan magyar szellemű lap 
kiváló missiot teljesített és télsesil közéletünk
ben. A lapra ebb-n az évben eddiginél is jobban 
irányul a közérdeklődés, különösen a vendég
lősöké, mert az ipartörvény módosításánál ez 
a lap hivatott arra, hogy a közvélemény előtt 
a vendégtősipar helyzetét és igényeit helyes 
világításba helyezze. A 'Vendéglősök Lapja* 
élénken van szerkesztve s zamatot magyar 
nyelvezetével nem" csak a vendéglösősOket 
érdekelheti, hanem mindenkit, különösen a 
borkereskedőket, bortermelöket, a kik czélja-
iknak a legsikeresebb hirdetési szaklapot talál
ják benne. A • Vendéglősök Lapja, előfizetési 
ára negyedévre 3 K. Szerkesztősége és kiadó
hivatala : Budapest, I . kar. Verpelétiéit 5. 

Ünnepi olvasmányok. A híres svéd írónő, 
Ellen Key korunkat a »gyermek századának* 
nevezte el. És móltin. Mert társadalmunk 
minden tényezője ma egy boldogabb gyer
mekkor megteremtésén fáradozik. Sőt azok a 
kulturális lOrekvétek, melyek jobb társadalmi 
berendezéseket, biztosabb létfenlartási viszo
nyokat követelnek mind a jövő gerenáció: a 
gyermek jobbsorsénak megalapozását célozzák-
De nemcsak a társadalmi berendezésekét 
akarják a fejlődés viszonyaihoz mérten a 
gyermek szamára megjavítani, hanem- magát 
a gyermeket- i t . l e t ü l e g és -leHrrreg mind-
tökéletesebb ét harmonikutabb egyéniséggé 
akarják nevelni, hogy egy boldogabb társada
lom boldog tagja lehessen. E cél elérésében 
óriási szerepe van az irodalomnak. A köny
vek a gyermek legjobb nevelői, elválasztha
tatlan pajtásai. A gyermekkor, olvasmányok 
impressiói az egész életre kihatnak. Jellemét 

kifejlesztik, irányítják, kedélyét iiiegnemesitik 
a könyvek — vagy megmételyezik. Szülők | 
Nevelők! A gyermek századában óvakodjatok 
rossz, alacsony -zinvonalon allo ifjúsági iro
dalomtól ! Mert mérgezőbb ez mindennél. 
Sajnos, nálunk még a jó gyermekkönyvek oly 
drágák, bogy csak vagyonos szülők gyermekei 
hozzáférhetők. Egy lelkes csapat, elén gról 
Teleki Sándurnéval, a .Szikra* néven jól 
ismert írónővel vállalkozott arra. hogy a 
magyar fiuknak és leányoknak olcsón meg
szerzi a gyermekirodalom remekeit. A Modern 
Ifjúsági Könyvtár 64 oldalnyi terjedelemben 
30 filléres füzeteket hoz forgalomba szebbnél-
szebb történetekkel és művészi képekkel tar
kítva. Eddig 5 ilyen füzet jelent meg : A 
bűvös forrás, Sampo Lapellil, Napsugár her
cegnő. Óles Miska és Z 'Ima LagerlOf hirea 
legendáját »A betlehemi gyermeket* tartal
mazva. 20 fillérért, vagy évi 5 K előfizetési 
dij ellenében minden szülő megszerezheti 
gyermeke szamara a szivet és lelket gyö
nyörködtető legnemesebb szórakozást: az 
olvasást. A Modern Ifjúsági Könyvtár kiadó
hivatala (Budapest VII. ThökOly-ut 46.) kész
séggel küld mutatványszámot érdeklődőknek. 
_ - A jánosházai vil lanyvilágítás. János
házán már készülődnék a villanyvilágításhoz 
s/Ukséges dúcok és huzalok építéséhez. Ked
den a soproni posta- és távírda igazgatóság 
kiküldöttje Janosházán járt, átvizsgálta az 
előmunkálatokat és az építésre az engedélyt 
megadta. Körülbelül lebruár közepére fejeződ
nek be a munkálatok, akkor átadhatják hiva
tásuknak a villanylámpákat ' . ' 

Feltalálta magát. — Hallod-é more! 
mi a menykő ütött a lovakba, amelyeket a 
mult vásáron vettem tőled ? Ha a tisztelendő 
ur portáiára be akarom hordani a fát, nincs 
a:: a kincs, amiért a ház, kapuját általlépjék. 

— Aztán milyen hitű ázs á páp ? 
— Milyen ? — hát katholikusd— 
— No -már akkor ertem, mert tudja 

kirem, ázsokát á lovakat Debrecsenben cse
réltem, ott pedig ázs égis város reformálni 
hiten ván s igy lehet, hogy á lovak is ázson 
váonák, ázsért nem akarnak á mágá papja 
udvarába lépni. 

A Z U J 

-,BERSON^ 
G u m m e 
•arfcfg, 
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Karácsony előtti vatarnapon tele 6 
óráig a kereskedésekben a vidéken u atabad 
árusiuni. 

Halálozás. Ötvegy Reindl F erencué, 
nélnn R. F. ».iií sitkei urad. tiszttarló neje. a 
mu t heten C-.elldOniölköii végelgyengülésben, 
93 eres kor*iuau elhunyt. 

A T. E. V. S í . tizenegyezer koronája. 
Annik idején részletesen ismertettük xr.i * 
háborúsaitól, ami a nemrég teloszloti T. E 
V. Sz. tizenegyezer koronát meghaladó v« 
gyona k.liill keletkezett a dunántúli megyek 
között A TKVVE. szouitiatlielyi gyermek 
ottliouanik uyeka.ett az összegei megszerezni. 
Az erdekeit vármegyék, nevezetesen Sopron 
vármegye is azon voltak, hogy elosszak a 
pénzt maguk közi. A vitás kérdé-beu a 
belügyminiszter vállalta a dOmő biro szerepel. 
A be Ugyiiiini-zienumban ugy tervezik, hogy 
a Szombathelyen negy ni év óta működő 
erdei iskola mellé gyermekotthon helyett 
gyerinekszanatórium létesüljön, amelynek meg 
valósításához a kormány is készséggel nyut 
segédkezel. A gyermekszanalóriuni tejarsitését 
épen a iiiiniszierinmban vették lel és most 
mar Szombathely városán es Vasvarinegyeii 
múlik, hogy ez a terv valóra váljon. Amauy-
nyiben a szombathelyi dunántúli jellegű 
gyermekszánatóriom létesül, a leloizlott szó 
vétség vagyonát is ez az intézmény kapja meg. 

Gondozzuk rétjeinket. A Köztelek leg
utóbbi számiban ismerteti a karinthiaihavasi 
legelőkön vágzett mütrágyázási kísérletek ered
ményeit. E havasokon az istálló trágyával 
egyedül, vagy műtrágyával egyedül, vagy a 
kettő keverékével trágyázva, az átlagos ter
mések hektáronként 1908 ban 969 kc-rol 
2730 kg.-ra, 1909-ben UOO kg-ról 3010 
kg-ra, 1910-ben 1769 kg-ról !i67s kr.-ra, 
1911 ben 2460 kg. ról 3530 kg.-ra. 1912-ben 
1335 kg.-ról 2139 kg.-ra emelkedett, s.a 13 
rét közül nem egy ötszörös-hatszoros termést 
adott a műtrágyázás következtében, s a ter
mett széna minőségileg is sokat javult Most 

volna nálunk is annak az ideje, hogy gazdá
ink rétjeik t és legelőiket keresztül-kasul 
megboronálják, a kali.izuperfoszfátlal beszór
ják, s igy azok termését már a jövő évben 
megkétszerezzék. 

Tanítok lakáspénze é l cialédl pótléka. 
A vallás- és közoktatásügyi miniszter ma a 
községi és hitfelekezeti elemi iskolai unitok 
illetményeire vonatkozólag körrendeletet bo
csátott ki áz összes iskolai hatóságokhoz. A 
körrendelet esősorban útmutatást ad arra 
nézve, hogy a régi rendelkezést miként kell 
oanhangzásba hozi az 1913. évi uj törvé
nyekkel 4s minden félreértést kizáró módon 
szabályozza azt, hogy a községek és feleké-
zetek a nem állami Unitok fizetését az állami 
tanítók fizetésének arányában felemelhetik. 
A nem állami Unitok ugyanis köztudomás 
szerint kisebb lakáspénzben részesülnek, csa
ládi pótlékot pedig nem kapnak. A miniszter 
most rámutat arra, hogy az iskolafeotartó 
községek és felekezetek tanítóik lakpénzOt az 
állami tanítók á lul élvezett lakáspénz mére
téig felemelhetik, de persze nem kötelezi őket, 
hogy felemelje. 

A B é l kitűnő izer erőé dohányotok
nak a gyomorba jutó nikotin-méreg ellonsolyo-
tátára. A méz ugyanis u. n. | hangyaaavat 
tartalmaz, amelynek az a tulajdonsága, hogy 
a nikotint közömbösíti. Azok a dohányosok 
tehát, akik már a délelőtti órákban szivaroznak, 
avagy pipáinak, igen okosan teatik, ha regge
lihez mézes kenyeret estnek. A méz egyébként 
is kitűnő szer a test erősítésére ét az ellenál
lóképesség fokozására. 

L e v é l p a p í r o k 

díszes dobozokban, 

emlékkönyvek, képeslap-al

bumok, képes-könyvek, me

sés-könyvek, ifjúsági iratok, 

legalkalmasabb 

karácsonyi 
és újévi 

ajándékok nagy választékban 

Tannak raktáron 

D i n k g r e v e 

N á n d o r 
könyv- és pipirkereskedéíében. 

Legszebb karácsonyi és 

újévi képes-lapok. 

Divatos névjegyek gyorsan 

készülnek. 

Pigyelmeztetés a poelai csomagok cél
szerű ceomagolasa, helyes címzése stb. Ur-
gyában. A kaiácsonyi "é t átéri rendkívüli 
ceomagiorgalnm ideje alatt a küldeményeknek 
késedelem nélkűi való kezelése csak ugy biz-
toailhaló, ha a közönség a csőm sgnlásru és 
címzésre vonatkozó posiai szabályokat betartja. 
KOinhneen szem előtt uru-ulók a köveik, zftk: 
l Pénzt, ékszert mas tárgyikkal egybe c«> 
magolni nem -zabád. 2. C-"inagola<ra f» ida. 
vessKÖiiől font kosár, viaszos vagy li-tta kö 
zöüscgex vászon, kisebb értekO «t cu-ié y-bb 
- : ' u tárgyaknál pedig erős c-on .!• . •. i -
használandó. Vászon vagy papirhurko1illat 
bíró csomagokat göbnélkflli zsineggel ifibb 
szőrösen "ka jó szorosan átkötni, a r-tneg 
keresztezés! pontjain pedig pecsétviasszs' .le
zárni kell.. A pecsételésnél vésett p-cvéiny-tinó 
használandó. 3. A címzésnél kiváló gumi h*r 
tiltandó a címzett' vezeték és ktfH utaovaowk 
v igy" m i - megkülönböztető jelzésnek p . 
ifjabb, idősb, özvegy alb.. továbbá a címzett 
polgári adásának vagy foglalkozásának és 
lakhelyének pontos * kitételére; a Budape-tre, 
Becsbe és nagyobb vidéki varosokba«z<4o 
kűldeméniuk ciuirataibanezenkiiűla kn 'W' , 
utca, házszám, emelet és aitójelzér arikj 
kilendő. A rendeltetési hely tüzetes' j< -esi 
(vármegye) t ha ott posu nincs, az un<'.-A 
posta pontot és olvasható feljegyzése k tönö-
sen szükséges. 4. A címet magám a burko
latra kell írni, de ha ez nem lehet ege*, ugy 
a cím fatáblácskára, bordárabra vagy - r í* 
leniezpapirra írandó, melyet urtósan a c e -
maghoz kell kötni. A papírlapokra irt címeket 
mindig égést terjedelmében kell a burka atia 
felragasztani. Fellelte kívánatos, b igy a '•• lade 
nevét és lakását, továbbá a emura: Qnip I 
adaiint feltüiilelő papírlap legyen magában n 
csomagban is e helyezve arra az e-elre, hogy 
ha a burkolaton levő cimirat leesnék, elveszne 
vagy padig olvashatatlanná válnék, a ka d -
meny bizottsági felbontása uljan a j • Í> 't 
papírlap alapján a csomagot mezi* kézbesí
teni lehess n. Kívánatos továbbá, hogy a 
feladó saját nevét és lakását a csomagon 
levő cimirat felső részén ls kitűntette. 5. A 
csomagok tártaimat ugy a cimiratou, mint a 
szállítólevélen szabatosan oo részletesen kell 
jelezni. Budapestre és Bécsbe ssóló élelmime-
reket, illetve fogyasztási adó aláeső tárgyakat 
(husnemO, szeszes iulok stb., Urulmazó cso
magok cimiraUira. nemkülönben az "Ilyen 
Csomagokhoz Urlozó szállítóleveleken a tar
talom, minőség és mennyiség szerint kiírandó 
(pl. szalonna 2 kg., egy pulyka 3 kg., 2 hter 
bor síb.). A tartalom ily részletes megjelölése 
a fogyasztási adó kivetése szempontjából 
szüiséges ét a gyors kézbesítést lényegetea 
előmozdítja.' Sopron, 1913. december bó 10. 
Kelényi Géza a k. p t főtanácsot. . 

, A vatvármegyei gazdasági egyotílet 
a jövő 1914. évben a következő helyeken 
rendez állaldijazáaokat: Körmenden, Vatvarotl, 
Jánosházán, Kőszegen, Meszlenben, Xiczk a. 
Pinkafőn, Muraszombatban, Radafalván se 
Németajrárott 

Légycsípés venedeune. A mnlt héten 
egy előkelő pestvármegyei tisztviselő beteg 
leányát ment meglátogatói Balatonfüredre ét 
az uton egy légy megcsípte. A szúrás helye 
megdagadt ét bár etetve megoperáltak a sze
rencsétlen ember három nap alatt meghalt. 
Az a halálos veszedelem, mely a megyei 
tisztviselő halálát okozta, — millió és 
millió számban röpköd, zümmög körülöttünk, 
a fejűnk fölött, arcunkra száll, a fülünkbe 
danol és mig mi csak ugy számolunk vele, 
mint az. élet apró kellemetlenségeivel, ez sz 
ellenségei had ragályt terjeszt és számlalán 
esetben halált hot. Sokan nem hiszik, hogy 
a házi légy a fertőző betegeégek egyik teg-
veszedelmetebb terjesztője. A többek kött 
a kolerát i i terjeszti, valamint a tífuszt La
kóhelyeinkben szorgalmasan kell pasztitani 
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Nemzetközi vuuUkoairesains Budi 
pesten. A nemzetközi vátui7éh"eYe"zfetT>rO"íx-
-zeh illandó bizottsága elhatározta, bogj . i 
jO'O »vi nemzetközi nsuii értekezletet Buda
pesten fogják megtartani. A nemzetközi érte-
u- i et előkészítésére kiküldött magyar bizottság 
n b. Qsezeli állandó bizottsággal kOzöeen 
ineca apitolta az érteke, let idejét, amely 
'leríni a bodapesti nemzetközi vasúti kon
ferencia 1914. augusztus hó 30-án kezdődik 
és szeptember 3-án ér véget 

Állami anyakönyvek éa a aeroiáa. 
Az idén kerülnek először sorozás alá oly 
h.icV te'esek. kiknek születését már az ál
lami anyakönyvekbe jegyezték fői. Ez meg
felelő intézkedést követel a hadkötelesek Osz-
szeirása tekintetében. Az állami anyaköny
vekre szóló 1894. évi XX XIII. törvénycikk 
— igy szól a honvédelmi miniszternek a 
hazai törvényhatóságokhoz intézett legújabb 
körrendelete — 1895. évi október 1-én lépett 
eleibe s ettől az időponttol kezdődőleg csu
pán »/. állami anyakönyvek bírnak közhite
lességiéi. Ennélfogva ettől az időponttól kez-
•lödo - a Magyarország területen szUletttt 
hadi' telesek összeirásáho. csak az állami 
anynkinyvak adatai használhatók fel. As 
1895. évi október elseje után született hadkö-
teylewil ué\ Összeírását tehát mar nem a f«-
leke/iti anyakönyvvezető lelkészek, banem 
az i .tmi anyakönyvvezetők hivatottak ét 
kOle>s«k InganatotiUoi. Azokról a hadköte
lesekről tehát, akik a jövő érben töltik be 
- I • lek 19-ik évét és 1895. évi október 
elsej- után születtek, már az 1913. évben is 
az a lami anyakönyvvrzetőkuek kellett az 
anysköuyvi kivonatokat kiállítaniuk. 

A magyar Kölcsönös Állatbiztosító 
Társaság kötelékében több falusi állatbiztosító 
szövet cezet alakult. A szövetkezet középpontja 
, l l j . l pest, IV., Papnövelde-utca 10.) kívánatra 
készséggel ad bő fölvilágosítást mindazoknak, 
kik az állatbiztosítást vidékükön meg akarják 
honosítani _ 

- , 1 szüret eredményéről dec. hó 1-én 
adta ki a földmivelésögyi miniszter hivatalos 

. jelentését Eszerint megállapittatolt, hogy az 
—idei b irtermés mennyiségre nézve átlagban 

gyönge, mig a minőség határozottan jobb a 
tavalyinál A jeleutésből kiemeljük a követke
zőket : lapolcai kerület: A szőlő őszi mun-
kájai befejezték. Sok vt-ssrő éretlen mardt-
Az uj bor ára emelkedik. Eladás 60— 66. 
koronaért fordul élő hektolitereokinl 
Pápai kerület: Az őszi munka folyamatban 
van. Ott ahol a szőlőt gombabetegjég nem 
érte, a szőlívessző jól kiért. Az újJBor ára 
hektó iterenkinl 40—"4 korona. — Soproni 

..^ kerület (melyhez Vas vármegye is tartozik): 
A boi forgalom élénkült, söt a mull évi bort 
is vásároljak. Az uj bor ára hektolittrenkiul 
48— 82 korona, mult évi"40—60 K. A szőlő
vessző a kedvezőtlen időjárás miatt kevé.-bbe 
ért be. 

Katonáink karácsonya A hadügymi
niszter eltei,d» te. hogy a katonáknak az idén 
hosszabb szabadsagot adjanak a csapat parancs
nokok, mint más evekben. A katonák kará
csonyi szabadsága detember 20 dikán délben 
kezdődik és januáriut 2-án délben végződhetik. 

• Tanítok fürdője alakuló közgyűlése. 
Székei,udvarhelyen, ez évi december hó 27-én 
delulan 3 órakor tartja a Tanitök (ttidilje 
Részvény-társaság alakuló közgyűlését. Farad-
hatatl.n munkássággal, kitartó lelkesedéssel 
vilte ezen részvénytársasági szervezkedést 
Gyerket Mihály w.éke!yudvarh»lyi ig. tanító 
sikerrel oda. hogy most megteremthetik a 
hazai tahitok larsada.iui gyógyfürdőjét, üdülő-
és ny..raló helyét a csinos kulturvaros; Szé-
ketyiid.trhely határában levő és lombos erdő 
közölt -fekvő kénes so.svizü Szejkü fü dön; 
gyermeknyaraló l«lepét pedig a lenyvesek kö-
zötli Homóród fürdőn. Ezen ald.-uns intézmény 
támogatására, a 25 K irtekü részvények még 

mindig jegvezbaUJk szervezőnél. A nagy tar-
sadalőmnakisTiathátót érdeke lévén, tanítók 
fürdője, tanuloknjáralótelepe létesítése, a to
vábbi legm.Vg.-bb pártolásra ajánljuk ezen 
értéket akciót. 

•annyi gabonink termett az idén? 
Erre a kérdésre a ÍOUlinivelesilgyi minisztérium 
statisztikái oeztálya m i a következő kimuta-
tatjtl szolgál: Őtzi buzi 39080,034 méter
mázsa, tavaszi boza 2.110.549 mnázsa ; — 
őszi rozs 13.397,499 mmázsa. tavaszi rozs 
446,539 mmázsa, kétszeres 529.556 mmázsa; 
őszi árpa 933,309 mmázs*. tavaszi árpa 
16.446.9.46 mmazsa: tengeri 46 248,082 mmá
zsa. Megemlítendő még, hogy az idén 48.752,550 
mmázsa burgonya. 47.758,377 mmázsa cu
korrépa és 664.197 iiin!*/s« dohány termett. 

Vármegyénk gazdasági egyesületének 
választmánya a mull héten Szombathelyen 
gynlást tartott, melyen Vegh Endre elnökön, 
az alispánon é- *z igazgató titkáron kivül a 
tagok szép t záamel vvitek re-/t, e-zek-köön: 
Ajkay Elemér, Ajk ,y Zoltán, B&ka-sy István 
dr. fÁisp.in, Kis Gyula, Maröthy. László dr_ 
Radó Lajos. Szállnia yer J a n i . - , S.igvthy Sán
dor, Tulok János stb. A (»lyo ügyek közül 
kiemeljük, hogy a földmivelésügyi miniszter 
az egyesület ama kérését hogy BörOcz József 
magyargeucsi lakos gazdaságát állami segi-
>>•-••! alakítsa át. minlagazdaságjta. minden 
megokolás nélkül visszautasította. Épen ugy 
járt a választmánynak a kir. gazdasági fel
ügyelő indítványára annak idején a földmi
velésügyi miniszterhez intézett fOlirata is, 
hegy mentse föl a községeket a faiskolák 
föntattásától s ezes helyett állítson föl kerü
leti (járási) faiskolákat. Bizony a miniszter 
ezt a kérelmet i t elutasította, holott bizo
nyos, tmey egy-két községi faiskolán kivül a 
legtöbb faiskola nem fele! meg céljának. — 
-Szatlmayer János niczki plébános, választ
manyi tag indítványára annak idején átirat
ban hívtak föl a Déli-vasul és a íláv. veze
tőségét, hogy a vontUzemélyzat több kimé-
létet tanúsítson az állatok" szállításánál az 
állomásokon. A Déli-vasut azt ineg is ígérte. 
— A választmány kosárfonó tanfolyamot és 
arra 700 korona segélyt kér Janosházára. — 
Megállapították az 1914. évi költségvetést és 
elintézték a loiyó ügyeket. '— — 

As Ddverdy-bankok ciődje. Udvardy 
Ferenc, az egykori országgyűlési képviselő, 
aki később muzulmánná lett, két vasmegyei 
pénzintézetet rántott csődbe és pedig a Kör
menden székelő Vas—Zalai Takarékpénztárt 
és a Szombathelyi Városi Takarékpénztárt. 
A csődtömeggoiiduokok most terjesztették be 
a felosztási tervezetet s a tárgyalást folyó hó 
30-án fogják megtartani. Akkor egyúttal el
pihen ez a nagy közgazdasági szenzáció is, 
amelynél nagyobb alig volt az. uloisó évek 
törtém-iében. _ 

Mezőgazdasági mnnkások. A m kir 
I fWdfflivelésUgyi inir.iszteriuiii marosvásárhelyi 

kirendeltsége arról értesített, hony az árvi 
által erősen károsult vidékekről minden me
zőgazdasági munkára alkalmas munkások 
kaphatóit. Azok a kik szóval, levélben, vagy 
táviratban közvetlenül a kirendeltséghez for
duló k mezőgazdasági munkásokért, a szük
séges felvilágosításokat telje-en díjtalanul azon 
m l megkapják, s a kirendeltség a munkaadó
kat az. éseil.-ges szerződés kötésnél is a 
legmesszebb menő támogotásban részesíti. 
'Ajánljuk ezen körülményt gazdáink- szive, 
figyelmébe. 

A Olóbetrotter Irtrfangja. Az összes 
lapok megírtak, hogy lesrokonszenvesebi 
iróiuk egyike Kanadába" utazik. A sokoldalú 

I író asi, a Pegazust is jól megüli, de Thalia 
I kordéján u mar szép utakat tett meg, v a < u . 
j ton és tenger.áró- hajókon több izberi' b»b -

rangoita már nemcsak Európát, hanem Ame-
-nk.tt.föt Kluu.it és Japaut is. Legújabb 
utrak Jése előtt egy szép hölgy aggodalmasai: 
(í*-rnezte : 

— És mondja csak . . . mit szól a 
gyomra ahhoz a sokféle istenverte -idegen 
koszthoz ? 

Az író mosolyogva felelte : 
— Ne feiue Nagyságos Asszonyom, az 

én gyomromat; semmi veszély sem f nyegeti 
azt. Podgyászninnak legfontosabb része egy 
kütet .Háztartás*. A hová jövök, elsfi dolgom, 
hogy a Boarding house szakacsuő|ét, vagy a 
szálloda chef de cuisine jet beavatem e kitűnő 
lap titkaiba: Leforditom neki ama ételek 
receptjét amelyekre gusztusom van és igy 
mindig a szájam ize szerint étkezhetem. 
Minden utazásomhoz más más évfolyamot 
viszek magammal és I : I , tekintve, hogy a 
.Háztartás, a jövő évben lesz husz éves, 
még eleget utazli itom A .Háztartás, kiadós 
hivatala (Budapest, Ö. Margit-körut 5/b.) 
bárkinek készséggel küld mutványszámot. 

Hirdetéseket jutányos 
áron felvesz a 

KIADÓHIVATAL. 

H O R N Y O L T 
C E R É P 

kitűnő minőségben iapható 

OJT. Tory Györgyié 
villanyázemü téglagyáriban Czelldö
mölkön a követte, ó árak Ballett: 
Hornyolt cserép 1000 darab 65 K. 

. kátranyezott cserép 1000 db. 75 K. 

A hornyolt cserép tartós
ságáért és fagyálló képes
ségéért jótállást vállalok. 

http://legm.Vg.-bb
http://Kluu.it


EaaaaaaaaaaaaEa; 
Sirkö-üzlet átvétel. 

Tiszteléttél ho/.om a . ír. 
é. közönség b. tudomására, 
hogy Czelldömölkön a Kossuth 
Lajító-utcában Schütz Gyuta 

* sirkőraktárlt 
— E 

folyó övi november hó 19 én Q 
átvettem. S| 
Nagy választék ugy egyszerű, 53 

mint díszes síremlékekben. H 
Tisztelettel | | 

Szalóky Zsigmond B 
kőfaragó. g 

Éiaaaaaaaaaaaaaaa 
Tisztaság — Egészség! 
Ha fájnak a lábai: 

menjen gőzfürdőbe. 
Ha fáj a dereka: 

menjen gőzfürdőbe. 
Ha éjjel dőzsöl : 

menjen gízíurdöbe. 
Ha egészséges: 

menjen gőzfürdőbe, 
hogy ezt a kincset megóvja. 

l a s s sá s és tyukszemvágás. 
Pápai gőz- és káĉ üríiő̂  
reggel 6 órátdl egész nap' nyitva. 
Csütörtökön délelőtt és délután a gőz

fürdőt hölgyek használhatják. 

MIELŐTT SZŐLŐVESSZŐT 

SZŐLŐOLTVÁNYT, 
BORT, 

gyümölcsöt és díszfát 
vásárolna, a saját érdekében kérje leg
újabb képéé árjegyzékünket, mély 
mindenkire nézve sok hasznos tudni
valót tartalmaz. — P o n t o s e i m : 

szőjőoitvány telep és bortermelő 'r.'-társ. 
B I H A R D I Ó S Z E G . 

Megrendelések intézendők Snlok István 
mükertészhez Cielldomölt 

K A R Á C S O N Y R A 
legszebb és legalkalmasabb ajándék 
egy szabályozható arany betűs gyürü. 

B e r e c z L a j o s 
kereskedelmi kertészete 

C Z E L t n ő i fi L I fi w. 

Vágott és cserép virágok 
mindenkor kaphatok. 

Menyasszonyi és alkalmi csok
rok, virágkosarak azonnal ké

szülnek olcsó árak mellett 
Temetkezésekre 

élőtifág koszorúkat 
a legizlésesebb kivitelben szállít. 

_ Virágillat: loiiitk Li|oi-stci. 

Iirtéiiitl telep: Ségl-it. 

00 
63 

14 karátos aranyból 5 K 
ezüst aranyozva 2 K 

Arany és ezüst nyákláncok.' szivek 
amulettek, keresztek, gyürük, fülbevalók, 
arany-, ezüst- és nikkel órák nagy 

választékban 

Molnár Lajos 
ékszerész és orás üzlet eben (*'árosház -
épület) szerezhetők be a legolcsóbban 

ZAKOTS ISTVÁN 
Itéfméfestészete éi véfyésieti 

riiliaiisztiió intézete 

PÁPÁN, Szentbenedek tér 16 
(Saját házamban.) 

Vidéki megrendelések gyorsan 
és lelkiismeretesen eszközbi-

= tétnek. = 3 

Steckenpferd 
liliomtejszappan 

elérhetetlen hatása szeplők eltávolítására 
és né külOzhetetien szer arc és bőrápo
lásra, mit számtalan elism'eiőjevétlel 
bizoliyithatunV'tiyógytárakbaii. Drog- ri-
akban. Illatszer" és todrászüzleieiben 80 
fillérért kapható. Szintagy páratlan hat u 
női kézápolásra a Bergmann >Me.nei >. 
liliomkrémje, mely tubusokban 70 fillérért 

mindenütt kapható. 

••MaMSMSMa 
O l u | u | u | u |w | u | u | u | C|o l o fo 

B U T O R O K . 
Réz és vasbutorok, háló, 

ebédlő, szálloda, kórházi és 
kerti berendezések, gyermek-
ágyak, 1Á gyermekkocsik, acél 
sodrony ágybetétek, kocsiülé
sek, lószór es afrik matracok, 
díványok, rézkarnisok, ablak-
roletták. redőnyök, inozadó-
asztal és mozsdó-késaletak, 
szoba-kloset, fa é s széntartók, 
kályha ellenzők, tüzelő készle
tek, ruha-fogasok, patkány és 
egérfogókat legjutányosabban 
szállít. 

6ARAI KÁROLT 
lézés vaibntor késrité 

a 
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mm 

S Z Á L A T G Y U L A 
temetkezési vállalata 

CZELLDÖMÖLKÖN, SÁGI-UTCA. 
Nagy választékban raktáron tartok disies érc és fakoporsókat, 

koszorúkat és minden a temetkezéshez szükséges cikkeket. 
Hullaszállitást s minden egyéb megbízást a legnagyobb gonddal, 

pontossággal végezek ugy, hogy a gyászoló csalidnak akár hé'v-ben, 
akár vidéken, miről sem kell gondoskodnia. 

temetéseket a legegyszerűbbtől, a legdíszesebbekig elvállalok és 
„JzjoJj^aJttgvjd^^ mely 

^é lra^ómpás díszletek allanaki~fendelkezé8emre. 
Városnak vidéke n. é. közönségének szives jóindulatát kérve, 

vagyok mély tisztelettel .-v, 
. Szalay Gyula asztalos, Czelldömölk, Sági-utca. 



ajándék 
a legszebb|és|legolcsóbb vásárolható 

KLAPPER FÜLÖP 
bútoráruházában Celldömölkön(Ga er-haz) 

ahol az eddigi árak 

25—30 százalékkal leszáll ittattak. 
Butortvenni szándékozók minden vételkényszer nélkül tekintsék 
meg a raktárt, ahol meggyőződnek, hogy a mai nagy drágaság 

mellett is lehet szépet ós tartósat olcsó áron venni. 

Egy teljesen felszerelt bükkfa háló-
j szoba (masziv munka) sodrony-betéttel 

és matraccal 400 korona. 
Egy kihuzós asztal 80100 cm. massziv tetővel 32 K. 4 darab 
valódi bőr ebédlő-szók 40 K. 1 réz rudas diván afrikkal tiszta 

kárpitos kézimunka 64 K. 

/•zonkivül ebédlő és szalon-berendezések, garzon és előszobák, teljes konyha be-

rendezések, továbbá vasúti táskák, bőröndök, utazó kosarak, szőnyeg és ágygarni-

túrák, függönyök, pipere cikkek, jmndenféle kefeáruk saját készítményben. 

I 

Nagy_ karácsonyi vásár mélyen leszállított árakon. 

NynmatnU4takínvve Kándor rill.-.nrcrere-berendezett fP""-nTltaiTiiiilii n Czelldí* 


